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REDAKTION:

Leif Jensen Claus Rasmussen
Søholmparken 2, 4200 Slagelse Snæbumgårdsvej 11, 4270 Høng
Tlf. 3027 5324 Tlf. 5885 4541
E-mail: fiskeoejet@slagelse-sf.dk E-mail: claras@post10.tele.dk

FORENINGERNES ADRESSE:

Sportsfiskerforeningen Høng
Slagelse og Omegn Sportsfiskerforening
www.slagelse-sf.dk www.hsf1952.dk

Formand Jes Hansen            Formand Ole Ganderup
Hulbyvej 70, 4220 Korsør Keldsvej 8, 4480 Store Fuglede
Tlf. 5838 5293 Tlf. 5886 9509
E-mail: jeshansen@mil.dk E-mail: oleganderup@privat.dk

Kasserer Jørgen Christensen Kasserer Per Andersen
Anne Marievej 18, 4200 Slagelse Kulbyvej 34, 4270 Høng
Tlf. 5852 9434 Tlf. 5885 4161
E-mail: jor.dor@stofanet.dk E-mail: persmed@post6.tele.dk

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95

Formand: Kasserer:
Kurt Jørgensen Christian Hansen
Bødkervænget 5, Sæby Margrethevej 13
4270 Høng 4200 Slagelse
Tlf. 5885 0097 Tlf. 5852 9929

SJÆLLANDSKE´s SPORTSFISKERSPALTE:

Her kan du følge med i aktiviteterne i foreningerne, programændringer m.v.
Har du en god historie eller har fanget en stor, sjælden eller sjov fisk, så kontakt:

Jørgen Christensen
Anne Marievej 18, 4200 Slagelse
Tlf. 5852 9434 . E-mail: jor.dor@stofanet.dk

FISKEØJET:

Udsendes 3 gange årligt af ovennævnte foreninger til medlemmer, lodsejere o.a.
Artikler, som kan virke kontroversielle og debatskabende, står for den skrivendes 
egen holdning - uanset dennes evt. tilknytningsforhold til forening eller redaktion - og 
er nødvendigvis ikke udtryk for disses holdning. 
Kun indlæg bragt under foreningssiderne kan tilskrives den enkelte forening.
Stof til Fiskeøjet bedes lagt ned som Worddokument på diskette, CD eller mailes på 
fiskeoejet@slagelse-sf.dk. Deadline til næste nummer: fredag den 7. december 2007.
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Forside: Michael Jacobsen med sej på 19 kg. - se side 26.
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Jagt & Fritidshuset og Udsætningsforeningen U.F.V. 95 har fornøjelsen at invitere jer til J & F cup 
2007. Cup’en er en kystkonkurrence hvor der er indbudt en række foreninger i området.  
Der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ” J & F cup” er alene via billetsalget at øge ud-
sætningerne på  kysten, derfor går indtægterne ubeskåret til indkøb af udsætningsfisk.

KONKURRENCEREGLER:
J & F cup 2007 er en kystkonkurrence for hold. Deltagerne skal besidde gyldigt medlemskab af 
en af de indbudte foreninger. Hver forening stiller med så mange deltagere som muligt.  
Hver forening udpeger en holdleder, som tilmelder holdet senest dagen før konkurrencen, han 
er også behjælpelig med indvejning, pointberegning m.v.
Der må fiskes i Danmark fra lokaliteter med offentlig adgang. Der må fiskes med 2 stænger pr. 
deltager.  Til konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm.), Torsk (45 cm.), fladfisk (27 cm.). 
Point: Ørreder 10, torsk 8, fladfisk 4, alle arter pr. påbegyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori. Foreningen med højeste samlede point-
sum vinder J & F cup 2007. 
Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurrencen om en række flotte 
præmier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 7. oktober 2007 fra kl. 00.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 
Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej).

PRÆMIER:
Holdkonkurrencen gælder en flot vandrepokal og en meget smuk DMA-Havørred. Den vindende 
forening har vandrepræmierne frem til J & F cup 2008. Den vindende forening søger for indgra-
vering af pokal og plakette, med foreningsnavn og årstal. 
Individuelle præmier til de 3 største fisk, i hver række.
I alle rækker medfølger havørredens guld-, sølv- og broncenål

TILMELDING:
Tilmelding hos de indbudte foreninger, og Jagt og Fritidshuset. Deltagerpris: 40,- kr.

Holdlederen tilmelder sin forening til Jagt & Fritidshuset Tlf. 58526190 , eller
U.F.V. 95 Kurt Jørgensen Tlf. 58850097 / 40598182 

Jagt & Fritidshuset                Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
Sorøvej 9                                                                     ”Havørreden”
4200 Slagelse
Tlf. 58526190

 Jagt & Fritidshuset Cup 2007
 SØNDAG DEN 7. OKTOBER 2007
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Skovsøgade 2
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PROGRAM FOR SOMMEREN OG EFTERÅRET 2007
K: Afgang fra klubhus;             P: Pointtur               A: Artspoint for turen

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Lørdag 8 - 9 Junior og seniorkonkurrence. (A&P)
Søndag 9 - 9 Det gælder gedde, aborre og sandart. Der gives point for alle tre fiskearter, 
 men det er gedden, som giver artspoint. 
 Der må fiskes i perioderne fra lørdag kl. 7.00 til søndag kl. 18.00 
 Indvejning i klubhuset begge dage kl. 13.00 og 18.30. 
 Man må kun fiske i een periode fra HSF-båd på Tissø, 7.00 til 12.30 eller 12.30 

til 18.00, men det er valgfrit hvilken dag.
 Ved tilmeldingen skal turlederen vide, hvilken periode og dag du vil fiske på 

Tissø. Turlederen fordeler bådene.
 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningens-

vande, skal du selv hente dagkort.
 Pris: inkl. præmier, Senior 20,- kr. Junior 10,- kr.
 Tilmelding senest den 6 - 9. Turleder: Per Andersen tlf. 58 85 41 61.

Søndag 30 - 9 Sildetur med Arresø ( KA&P )
 Sildetur fra Helsingør Statshavn sejltid 0700-1200
 Pris 220 kr. ekskl. kørsel, vi har 10 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 0415. hjemkomst ca.kl. 1400.
 Præmie til den fisker med flest kilo sild.
 Tilmelding til turlederen senest 19-9-07.
 Turleder: Ole Ganderup 58869509 - 20285226.

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Søndag 7 - 10 Jagt & Fritidhuset’s Cup. (AP)
 Der dystes i hold og individuelt i denne kystkonkurrence.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 4, torsk 8, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning og præmieuddeling fra
 14.00 til 14.30 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej, Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Tilmelding til turlederen, indskud 40,- kr. indtægterne går ubeskåret til
 udsætningerne langs kysten.
 Turleder: Johnny Sørensen 5951 4848

Lørdag 20 - 10 Fladfisketur med Bonito (KA&P)
 Fladfisketur på Øresund fra kl. 12.00  17.00
 Afgang fra Høng kl. 09.30. Retur kl. ca. 19.15.
 Tilmelding til turleder senest den 13 - 10.
 Turleder Michael Jacobsen Tlf. 4016 9967.

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 8.-9. SEPTEMBER
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Søndag 4 - 11 Parfisketur (KAP)
Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
Der må fiskes efter ørreder, torsk og fladfisk.
Indskud senior 20,- kr. – junior 10,- kr.
Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
Point: Ørreder 10, fladfisk 8, torsk 6, alle pr. påbegyndt 100g.
Der må max. indvejes 5 fisk pr. deltager.
Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967

Søndag 18 - 11      Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
Fælles fiskeplads – afgøres på dagen.
Afgang fra klubhuset kl. 7.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00. Der kan
max. indvejes 5 fisk pr. deltager og største samlede vægt vinder.
Indskud senior 20,- kr. – junior 10,- kr. 
Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
Turleder : Ole Ganderup - tlf. 5886 9509.

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

Søndag 2 - 12 Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fang en fisk - vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 6.30.
 Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Indskud senior 30,- kr. – junior 15,- kr.
 Der fiskes om 3 x 1 and med rødvin. Torsk tæller først - hvis der ikke
 bliver fanget torsk, vinder den største samlede vægt i fladfisk.
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Tilmelding til turlederen senest d. senest 01-12-02
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967

Onsdag 5 - 12 Juleafslutning i klubhuset kl. 19.00
 Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. Der vil blive serveret 
 kaffe med hjemmebag. Tag familie og venner med til en hyggelig aften.

Fredag 7 - 12 Julefrokost i klubhuset
 Vi hygger os med lidt godt mad og hvad der dertil hører.
 Prisen er kr.: 125,-
 I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps.
 Tilmelding senest d. 1. december.
 Tilmeldning til Tom Rasmussen tlf.: 59503315 

Onsdag 24-10    Afslutning på Specimenkonkurrence i klubhuset kl.19.00
    Efter præmieoverrækkelsen vil der være almindelig klubaften.

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

1. december - bådene på Tissø trækkes på land 
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Søndag 20 - 1     Aborretur til St. Vejle Å (KAP)
BEMÆRK: Alle fisk SKAL genudsættes.
Flyvende indvejning hos turleder.
Max. 1 krog på linen. Medefiskeri kan anbefales.
Indskud: Dagkort og præmier, senior 70,- kr. - junior 20,- kr.
+ kørsel i egen bil. Afgang fra klubhuset kl. 7.00 - hjemkomst kl. 15.00.
Tilmeldning senest d. 18. januar.
Turleder: Torben Kofoed - tlf. 5885 3443

Fredag 25 - 1      Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden iflg. Lovene. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde senest 20. januar 2007.
Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2005 vil blive uddelt samme aften. 
Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gule ærter samt lidt til ”ganen”!

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Onsdag 2 - 1       Filmaften med valg af juniorrepræsentant i klubhuset kl. 19.00
Denne aften skal vi planlægge hvad der skal foregå i klubhuset i vinter.
Kan du ikke komme denne aften, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem.
Hvis du har forslag eller ønsker om noget vi skal tage op på klubaftenerne.

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Der vil ligeledes være tilmelding til vores berømte Sverigestur
som bliver i uge 16-2008.

Lørdag 15 - 12    Nytårs-torske tur på Storebælt
Tag med ud og fang torsken til nytårsbordet!
Sejltid kl. 08.00 til 14.00.
Vi har 7 pladser og Slagelse og Søværnet har hver 7 pladser.
Afgang fra klubhuset kl. 06.30.
Pris kr. 230,-

  Præmie til største torsk og til den der har flest kilo torsk.
  Turleder: Ole Ganderup - tlf. 5886 9509

2008  GODT NYTÅR

Søndag 24 - 2    Bymatch i havfiskeri (KA)
Havtur med NADIA fra Helsingør Statshavn.
Dysten står igen mellem Slagelse, Søværnet og Høng.
Hver klub har 7 pladser. Der trækkes lod om pladserne.
Fisketid: kl. 7.00 til 17.00.
Afgang kl. 4.30 – hjemkomst ca. kl. 19.00. 
Pris ca. 350,- kr. + kørsel.
Tilmeldning senest d. 2.februar.
Turleder: Torben Kofoed - tlf. 5885 3443

1. april - bådene på Tissø ligges i vandet ! 
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BUNDGAARD
HYDRAULIC

Bøstrupvej 31, 4270 Høng

Tlf. 58 86 95 64 -
Biltlf. 20 14 95 64 - 20 23 22 48

Fax 58 86 95 24

Reparation og salg af
hydraulikmateriel og renovationsmateriel
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Juniorerne er velkomne på alle foreningsture, I skal dog kontakte turlederen for at aftale, om 
der er nogen i kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften.

Foreningsvejer: Michael Jacobsen, Tværvej 1, 4270 Høng. Tlf. 4016 9967
Stedfortrædere: Hågen Wagner, Gl. Skolevej 4, 4270 Høng. Tlf. 5885 3314

Husk der er åbent i klubhuset hver onsdag fra kl. 19.00 til 22.00. 

Høng Sportsfiskerforening kan du også finde på internettet, her er der alle oplysninger om 
foreningen, løbende indvejningslister og resultater fra vores konkurrencer.
Historier og fiskeoplevelser til Fiskeøjet kan sendes til sekretæren.

Du finder os på:    WWW.HSF1952.DK
Webmaster - Claus Rasmussen - admin@hsf1952.dk

Email - adresser:  
Formanden  Ole Ganderup oleganderup@privat.dk
Kassereren  Per Andersen  persmed@post6.tele.dk
Sekretæren Claus Rasmussen admin@hsf1952.dk    
Kantine Tom Rasmussen prut@hansen.dk
 Lars Jensen  drosselbjerg@jensen.mail.dk 
 Martin Sass  mas@tofteng.dk
 Johnny Sørensen hannems@mail.dk  
   

DU HAR NU LÆST VORES PROGRAM - 
UDEN VORE ANNONCØRER OG SPONSORER, KAN VI IKKE UDSENDE DET.

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.
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Vestergade 8 • Silkeborg • Tlf. 89 22 22 22

Få mere ud af 
din økonomi med 

    Jyske Flere Penge
                      – kom ind og hent en pakke

Rammer du “sidst på måneden” allerede midt på 
måneden? Så prøv Jyske Flere Penge og få gode råd 
til at få råd. 

Hent pakken i Jyske Bank.

GL. TORV 5 • 4200 SLAGELSE • TLF. 89 89 12 40

Ole Ganderup med en torsk på 20,5 kg.
Torsken er vejet til den pokal der hedder, 
største fisk i udlandet.
Den er fanget på Røst i nordnorge.
Se side 26.
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Så er sommeren så småt ved at gå på 
hæld, eller skal vi kalde det regntiden, 
den megen nedbør har bevirket at åerne 
har haft meget høj vandføring det meste 
af sommeren, til gavn for den gydende 
havørred, som har haft rig mulighed for 
at gå tidligt op i åen. Hvorimod det for os 
fiskere, til tider har krævet de langskaf-
tede gummistøvler for at nå tørskoet ud 
til Tissø bådene.

Apropos Tissø så har der hen over som-
meren været et godt aborre fiskeri, me-
dens storgedden ikke har været så nem 
at få fat på, men går det lige som sidste 
år, så vil det nok lykkes for nogen i løbet 
af efteråret.  
   Weekenden 6.-7. og 8. Juli blev Gørlev 
Heste og Kræmmermarked afholdt, hvor 
en del af foreningens medlemmer stillede 
op og gav en hjælpende hånd, sammen 
med vores venner fra Gørlev Sportsfisker 
Forening.

Stor tak skal igen lyde til alle jer som 
deltog denne gang, jeg syntes bare at det 
er lidt ærgeligt, at det er de samme som 
vi driver rovdrift på hver gang, så derfor 
er her en opfordring til alle som ikke før 
har prøvet at deltage, om at give en hånd, 
det er jo ikke hårdt arbejde alt sammen 
men også en hyggelig måde at tjene lidt 
skejsere til vores fælles gavn. Næste 
mulighed bliver 14.-15. og 16. september, 
hvor efterårs markedet bliver afholdt, så 
her skal vi bruge lidt hjælp igen, tøv ikke 
(det er ikke farligt). 
   Mht. aktivitets dagen 2007, har vi plan-
lagt at vi skal have malet lidt indendørs 
i klub-huset og ellers almen oprydning i 

hus og garage, så har du ikke set vores 
lokaler før, eller er det længe siden, så 
syntes jeg at du skulle kigge ind på en 
klubaften og deltage i det sociale samvær 
i vores hyggelige hus, tag gerne en god 
ven eller veninde med.
   Vi ser heldigvis en del nye ansigter i 
huset på vores klub aftener, det er super 
godt at få nogle nye ideer og syn på 
tingene, så vi ikke bare går rundt og tror 
at det vi altid har gjort, er det eneste 
rigtige, nye meninger og input er altid en 
god ting. 
   Inden vi får set os om er 2007 et over-
stået kapitel og dermed er vi nået frem til 
årets Juleafslutning, som foregår onsdag 
den 5. december, sædvanen tro spiller vi 
bankospil og kinesisk lotteri denne aften, 
så vi håber at du hanker op i konen, 
kæresten, venner eller andre familiemed-
lemmer og møder talstærkt op, til en lille 
hyggelig julesammenkomst.

   Husk også den årlige generalforsamling 
fredag den 25. januar 2008, hvor vi også 
holder fast i traditionen, med at servere 
gule ærter med en lille en, efter selve ge-
neral forsamlingen og pokal uddelingen, 
her er du også mere end velkommen til 
at komme og give dit besyv med, jo flere 
meninger vi får frem, jo mere nuanceret 
bliver vores forening. 
 Jeg håber at i alle må få et godt 
(og nogenlunde tørt) efterår.                                                                                            
                                                                             
                                   Knæk og bræk                                                                             
                                   Ole Ganderup 

Formandens indlæg 
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Simatek A/S
Simatek Engineering A/S
Simatek Bulk Systems A/S

- den ideelle partner
for en optimal løsning af

industrielle luftfiltreringsopgaver

Charlottevej 10 - 4270 Høng - Tlf. 58 84 15 00
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Indvejede fisk til årspokalerne d. 12 - 8 - 2007
 POKAL Vægt Længde Navn
  kg. cm.
 Aborre junior 1,400  Kasper Kristensen
 Aborre senior 1,810  Tom Rasmussen
 Gedde 6,250  Michael Jacobsen
 Sandart fra Tissø   
 Fredfisk  (suder)                1,750  Dennis Justesen 
 Bækørred   
 Ørred P&T 2,700 58 Aksel Petersen  
 Havørred fra å 1,100 49 Jesper Boysen
 Ørred fra kyst 4,055 74 Rene Christensen
 Ørred fra båd 2,85 67 Ole Ganderup
 Torsk fra kyst   
 Torsk fra båd 14,200 109 Ole Schneider
 Sej/Lubbe         6,500  Tom Rasmussen
 Hornfisk 0,705 75 Dennis Justesen
 Makrel 0,820  Rene Christensen
 Fladfisk       
 Specimen konkurrence   
 Største fisk fanget i udlandet 20,500 Torsk Ole Ganderup 
 Årets fisk

Jannerup offset a/s

Ndr. Ringgade 74

4200 Slagelse

Tel.  5852 5222

Fax  5850 0404

jannerup@jannerup.dk

www.jannerup.dk
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Lokale nyheder
der fanger din

opmærksomhed!

Fyldt med lokale impulserFyldt med lokale impulser
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www.sjaellandske.dk
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Lørdag den 23. juni havde Høng Sportsfisker-
forening arrangeret tur i småbåde. Tre for-
eningsmedlemmer havde stillet både til rådig-
hed, således at otte mand i alt kunne fiske på 
Storebælt. 
Da vi ankom til fiskepladsen, under Store-
bæltsbroen, blev der fanget fisk med det sam-
me - primært fine torsk med den største på 2,4 
kg. Som formiddagen skred frem, stagnerede 
fiskeriet efter torsk. 
Derfor sejlede de tre både ind på lavere vand, 
hvor der blev rigget om til bundmede efter 
fladfisk. Fiskeriet gik godt efter fladfisk, idet 

Småbådstur Team Ganderup

der blev fanget rødspætter, skrubber og ising. 
Desuden blev der taget en pighvar, men den 
var under mindstemålet og blev genudsat.
Den samlede fangst blev på 124 fisk, fordelt 
med 57 torsk, 61 fladfisk, 4 hvilling og 2 horn-
fisk. Bedste fisker blev Ole Ganderup med 5 
arter - hhv. torsk, hvilling, rødspætte, skrubbe 
og ising. Ole fangede også den største torsk 
på 2,4 kg.
Dagens største fladfisk var en skrubbe på 
0,830 kg. som blev fanget af Jens Dinesen.

                                                Michael Jacobsen

 Alt i rengøring for private og mindre firmaer
 Alm. daglig rengøring og hovedrengøring

Indkøb - Havearbejde - Bortkørsel af haveaffald
Ring for et uforbindende tilbud

v/ Pia Brogaard
Jens Baggesensgade 22,1 - 4220 Korsør

Telefontid 9.00-10.00 og 15.00-17.00
På tlf. 58 35 21 18 eller 41 26 68 23

P-L HJEMMESERVICE
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 Arne Jørgensen med gedde på 4,1 kg.
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Gedde, aborre og 
sandart konkurrence
I Weekend den 9.-10. juni havde Høng Sports-
fiskerforening, gedde, aborre og sandart 
konkurrence.
Der var tilmeldt 11 medlemmer til konkur-
rencen, alle fiskede på Tissø i foreningsbåde, 
hvor man kunne booke en båd i 7 timer.
Den samlet fangst blev på 23 gedder og 40 
aborrer. Største gedde vejede 4,1 kg. og blev 
fanget af Arne Jørgensen, nr. 2 blev Aksel 
Petersen med en på 3,7 kg.
Største aborre vejede 1,030 kg. og blev fanget 
af Michael Jacobsen, nr. 2 blev Kurt Jørgensen 
med en på 1,020 kg.
Udover de 2 nævnte aborrer, blev der fanget 
flere med en vægt mellem 650 - 1000 gram.
Der blev ikke fanget nogle sandart.
Alle gedderne blev genudsat efter de var 
blevet vejet, hovedparten af aborrerne kom 
med hjem til stegepanden.
                                                Michael Jacobsen

 Michael Jacobsen med aborre på 1,030 kg.
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mer som havde tilmeldt sig, vi kørte fra Høng 
kl. 13.00 og ankom til Hanstholm ca. kl. 18.30.

I år havde vi valgt at ofre lidt mere, på at bo 
med en anelse stil, da vi i de foregående år har 
boet i ”Bræddeskuret”, hvor der godt kan blive 
lidt meget hørm af fisk og fiskere, og hvor der 
også godt kan blive lidt fugtigt når det regner, 
så vi havde lånt et andet hus af redderiet, og ef-
ter de tilkendegivelser der kom fra deltagerne, 
så tror jeg at det bliver løsningen fremover, at 
der jo også var opvaskemaskine var heller ikke 
noget minus.
 
Alle fire aftensmåltider blev indtaget, på Hanst-
holm Sømandshjem, som serverer god dansk 

Fortsættes side 20

mad, og derefter var der nogle af folkene som 
satte kursen direkte mod havnens soft-ice 
bar, for lige at få noget sødt at sove på.

Mandag morgen kl. 06.00 gik vi for første 
gang i denne omgang ud af havnen i Hanst-
holm, med håbet om at mærke suset når den 
rigtig store fisk går til bidet.

Vi startede på nordenden af selve revet, her 
fik vi lidt spredte fisk, men ikke noget af be-
tydning, så derfor foreslog vores skipper, som 
denne dag var Åge at vi sejlede ud og prø-
vede på nogle vrag, som ligger en god times 
sejlads vest på, der var fiskeriet lidt bedre. 
Af fisk med lidt størrelse på skal lige nævnes 
torsk på 6,4 kg. fanget af Pouel Larsen og en 

Det Gule                  Rev 2007

Tom Rasmussen med rød knurhane på 400 gr.
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Pouel Larsen med lange på 3,5 kg.
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sej på 6,5kg. til Tom Rasmussen, mandagens 
samlede resultat blev 20 torsk, 19 sej og 
nogle få makreller. Udover de seks medlem-
mer fra Høng havde vi også tre af vores gode 
fiskevenner med, som plejer at være med på 
denne tur, af dem fik Erik Wilson en måler 
torsk på 10,5 kg. og en sej på 7,0 kg. Desuden 
var der tre Tyskere med, to mænd og en pige, 
som hurtigt fik sat mændene på plads, da hun 
formåede at fange en flot sommertorsk på 
16,5 kg.
 
Tirsdag morgen sejlede vi direkte ud på vrag-
fiskeri, vi startede der hvor vi slap om manda-
gen og gik øst over der fra, så der var ca. fire 
timers sejlads inden vi kunne dyppe pirken 
på ca. 135 meter vand, den tid blev for nogen 
brugt til at få en lille en på øjet, og for andre 
til at udveksle fiskehistorier. i dag var det 
Hans Hagerup som var skipper, de fleste af os 
kender ham som bule skipper på Øresund, og 
det skinnede også lidt igennem på hans måde 

Blæksprutte

at sejle på, tingende går lidt hurtigere end når 
Åge sejler.

Det var ikke alle vragene der gav fisk, og som 
Hans sagde så bliver der fisket meget hårdt på 
alle de vrag som kan nåes på en dags ture, så 
det kniber med fred til at fiskene kan samles, 
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Redningsaktionen gik godt.
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dog fik vi da nogle rimelige torsk, den største 
denne dag fik jeg selv, en fisk på 7,7 kg. Tom 
Rasmussen 5,6 kg. og Jens Dinesen 5,2 kg. 
Lidt sej blev det også til, men ingen store fisk, 
Pouel Larsen fik en lange på 3,5 kg.  Dagens 
samlede fangst blev: 34 torsk - 8 sej - 1 lange 
og 4 makrel. Vi var først i havn kl. 19.00 pga. 
den lange sejlads.

Onsdag var det også Hans der var skipper og 
pga. det efter hans mening dårlige resultat på 
gårdsdagens vrag ekspedition hvor vi havde 
brugt rigtigt meget dieselolie på den megen 
sejlen rundt, så skulle vi fiske på revet hele 
dagen, det blev en rigtig omgang madfiskeri 
hvor der var masser af torsk i 2-4 kg. stør-
relse.

Da de fleste havde fyldt deres baljer, gik der 
lidt sport i at prøve at fange lidt specielle 
arter, som kan give point i vores Specimen-
konkur-rence det resulterede i 3 knurhaner 
hvoraf den største en Rød en af slagsen 
på 400 gr. blev fanget af Tom Rasmussen, 
Jeg selv fik en Blæksprutte på krogen, den 
mente tavleføreren dog ikke gik ind under 
kategorien fisk, desuden var den desværre 
også kroget, så under ingen omstændigheder 
kunne den tælle med.

Onsdagens fangst blev: 121 torsk - 1 sej - 1 
lange - 3 knurhaner - 1 blæksprutte og 9 
makrel.

Vores tre fiske venner fik også hver en fisk 
som nok vil huskes lidt frem i tiden, Erik og 
Uffe fik begge den ære at fange hver en lubbe 
og Niels fik en fin lange. (vægten kender jeg 
ikke på disse fisk).

Onsdagen blev en dag med lige lovligt meget 
dramatik, først gik det ud over Erik, som lå på 
knæ og rensede fisk, pludselig kom en forkert 
sø og bang så var han sat ud af spillet med en 
skadet minisken, lidt hvid i hovedet og med is 
på knæet lå han på dørken og samlede sig en 
times tid, men kom dog så meget til hægterne 
at han kunne sidde ned og fiske resten af da-

gen, knæet fik han tjekket på Thisted sygehus 
om aftenen, hvor det heldigvis viste sig at 
intet var brækket.
Da vi nærmede os indsejlingen til Hanstholm 
havn kunne vi forude, tæt på det ene mole 
hoved se at der lå en fiskekutter uden skrue-
vand, og lige i sidste øjeblik nåede Hans at få 
ham på slæb, og derved undgik kutteren at 
blive slået til pindebrænde i de krappe bølger 
ved molen.

 Nu er det tid til at fordøje dette års oplevel-
ser, inden vi drager nord på igen, det bliver 12. 
- 13. og 14. august 2008.
                                                      Ole Ganderup
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   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Aksel Petersen 50 30 30 24 0,05 134,06  
2   Ole Ganderup 40 10 40 19 0,06 109,06
3  Henrik Jørgensen 40 20 20 24 0,03 98,03  
4  Michael Jacobsen 30 15 30 16 0,03 91,03
5  Tommy Petersen 40 20 10 13 0,02 83,02
6  Dennis Justesen 40 20 20 2 0,03 82,03
7  Emil Kamienski 40  30 4 0,03 74,03
8  Johnny Sørensen 40 5 20 5 0,03 70,03
9  Henry Mathiesen 20 20 10 12 0,02 62,02
10 Arne Jørgensen 20 20 10 10 0,01 60,01
11  Jens Dinesen 30  10 10 0,02 50,02
12 Preben Nielsen 30  10   40,00
13  Rene Christensen 20  10 8 0,02 38,02
14 Jan Rasmussen 10 10 10 5 0,02 35,02
15  Torben Kofoed 10 10 10 3 0,02 33,02
16 Leif Ågren 10 5 10 8 0,01 33,01
17  Andreas Jørgensen 10  10 11 0,02 31,02
18 Tom Rasmussen 20  10   30,00
19 Kurt Jørgensen 10  10 5 0,01 25,01
20 Jørgen Madsen 10  10 2 0,01 22,01 
21 Finn Bartelsen 10  10   20,00
22 Lars Jensen 10  10   20,00
23 Uffe Hasselby 10  10   20,00
24 Jens Jørgensen 10     10,00
25 Poul Larsen 10     10,00

JUNIOR Kasper Kristensen 20  20 2 0,02 42,02

Resultatliste over årskonkurrence, senior 5/8-07

Juli 2007
Rikke Kasloff, Jerslev 
Torben Kasloff, Jerslev
Jakob Schou Jensen, Høng

HSF byder nye medlemmer velkommen.
Juni 2007
Carsten Frederiksen, Høng
Per Høj Jensen, Slagelse
Daniel Grell Nielsen, Høng
Torben Grell, Høng
Henning Gøral, Dianalund 

Maj 2007
Henrik Albertsen, Høng
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Kom og se vores store udvalg i fiskeri udstyr 
til de ”rigtige” priser, samt vores kollektion af tøj til 

jagt og fritid. 

Nye åbningstider:
Man.tirs.,ons.,tors. fred. 10.00 – 17.00 
Lørdag   10.00 – 15.00 
Søn- & Helligdage 11.00 – 16.00 
(åbningstider med forbehold for ændringer) 

Kontakt os på tlf:  55 70 00 20 
www.slagelsecamping.dk

Derudover forhandler vi nye og brugte 
campingvogne, Combi-Camp, Brenderup 
trailere, fortelte, weber, BP-gas og meget 

andet spændende udstyr. 
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Venskabsdysten mellem 
Gørlev og Høng
Søndag den 20. maj 2007.
 
Der var 11 mand tilmeldt til denne konkurence, 
10 seniorer og en junior.
Deltagerantallet fra de to klubber, var dog lidt 
skævt fordelt, idet at Gørlev Sportsfiskerfor-
ening kun var representeret med to mand, 
imod Høngs 9 mand.
Dette betyder dog ingenting for chancen for at 
vinde, da point udregningen foregår procentvis 
i forhold til deltager antallet, men det er dog 
sjovere når holdene er nogenlunde jævnbyr-
dige.
   Så medens at vi fik lidt kaffe og rundstykker 
og en lille en til at ønske hinanden knæk og 
bræk på, blev vi enige om at ofre vores ene 
bådhold.
 så da holdene og bådene var fordelt ved 
lodtrækning, endte det med at Tom Rasmussen 
og Emil Kamiensky røg over på konkurrentens 
hold, hvilket vi dog senere skulle komme til at 
fortryde.
   Dagen startede noget sløvt, der gik vel det 
meste af et par timer inden at der kom lidt 
gang i gedderne, det var de to som vi havde 
udlånt til G.S.F. der først fandt et hot spot hvor 
der var rimeligt mange fisk, men de var dog 

flinke nok til at advisere os andre om dette, 
selvom vi nu var på hver sit hold.
Inden længe lå tre af de fire både, som deltog, i 
dette område.
   Det blev en dejlig dag på søen, hvor solen 
skinnede fra en skyfri himmel, og næsten ingen 
vind.
Dagens fangst blev til 28 gedder og en enkelt 
aborre, den største gedde på 6,5 kg. blev 
fanget af Jens Dinesen, men efter det som de 
forskellige havde fanget i løbet af dagen, var 
det ikke til at forudsige hvem der lå til at vinde.
Så da vi nåede til indvejningen og pointud-
regningen var spændingen stor, Høng havde 
scoret 1936 point imod Gørlevs 1692 point, 
men da det jo er de personlige point som sam-
menlagt tæller, og da holdfordelingen, jo var 
fire imod seks mand, endte det med at Gørlev 
løb med sejren, med 423 point pr. person, 
Høng havde 323 point pr. person.
Tillykke til Gørlev, vi ser frem til næste års dyst.
                                            Ole Ganderup  

Det vindende hold.

Kasper med fin gedde.
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Vi støtter 
det lokale foreningsliv

Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2

4200 Slagelse
www.sparnord.dk/slagelse

Kenneth Schmidt
Kunderådgiver - erhverv
Direkte 72 25 01 76
kes@sparnord.dk

Gitte Westh
Kunderådgiver - privat
Direkte 72 25 01 75
gwe@sparnord.dk

Thomas Ibsen
Kunderådgiver - privat

Direkte 72 25 01 74
tib@sparnord.dk

Christian Borup AndersenChristian Borup Andersen
Direktør 
Direkte 72 25 01 80
can@sparnord.dk

Susanne Meiner
Kundemedarbejder
Direkte 72 25 01 72
smp@sparnord.dk

Pia Hansen
Kundemedarbejder
Direkte 72 25 01 73
pih@sparnord.dk

Michael Bach Rasmussen
Kunderådgiver - erhverv
Direkte 72 25 01 77
mra@sparnord.dk

Vi er klar i din og vores nye lokale bank på 
Klingeberg 2. 
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I uge 28 var Ole Ganderup, Jens Dinesen og 
undertegnede, på Røst i Nordnorge.
Røst er en lille ø på størrelse med Reersø, hvor 
det eneste erhverv er fiskeri, der er hele 6 
fiskefabrikker på øen.
Vi var et hold på 17 havfiskere, som var booket 
plads på Røst havfisker camp, hvor vi havde 
lejet 2 joller med plads til 4 i hver, og en kutter 
med plads til 9 fiskere.

Vejret var med os, vi havde svag vind og sol de 
første 4 dage, og en let vind og regn den sidste 
dag, så vi kom ud og fiske alle dagene.

Fiskeri i verdensklasse
Fiskeriet er i verdensklasse deroppe, på de 
5 fiskedage vi havde, blev det til 145 målere. 
(fisk over 10 kg.) til hele holdet. Hovedparten 
af målerne var torsk og sej, men der blev også 
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Røst 2007

Jens med sej 
på 13 kg.

Ole med sej på 15 kg. Jens med torsk på 13 kg.
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fanget en lange på 13,5 kg. og to helleflyndere, 
begge på 11 kg.
Det blev til 25 målere til os fra Høng, fordelt 
med 10 til Ole, 6 til Jens og 9 til undertegnede.  
Turens største torsk vejede 23,2 kg. Ole 
Ganderup fangede turens næststørste torsk 
på 20,5 kg. Oles største sej var på 15 kg. Ole 
fangede også kuller og brosme op til ca. 4 kg.
Jens Dinesens største torsk var på 13 kg. og 
hans største sej var også på 13 kg. Jens fange-
de også både kuller og brosme. Jens fangede 
også en rødfisk, den blev ikke vejet.
De 9 målere undertegnede fangede, var fordelt 
med 4 torsk og 5 sej. De 4 torsk vejede fra 14 
kg. til 19 kg. To af torskene fangede jeg på en 
gang, de vejede hhv. 17,5 og 19 kg. Min største 
sej, var også den største på holdet, den vejede 
19 kg. de andre sej, jeg fangede vejede fra 10 
til 12 kg. Det blev også til en helleflynder til 
mig, på 5,5 kg. Af andre arter fangede jeg en 
lubbe på 2,5 kg. kuller op til 3 kg. og brosme 
op til 4 kg. 
Vi fangede også en del torsk og sej under 10 
kg. Hvor mange, ved jeg ikke.
Der blev ialt fanget 5 Helleflyndere med de to 
største på 11 kg. der blev fanget 10 rødfisk, 
som var i spisestørrelse, og blev spist samme 
aften.

Fisketeknik 
Fiskeriet efter sej, foregik på 160 meter vand, 
sejen stod midt i vandet, hvor vi fangede dem 
på pirk eller jigs, med shad-hale, teknikken var 
at få pirke elle jiggen ned på bunden, hvorefter 
man rulle så hurtige ind på hjulet man kunne, 
hvorefter sejen så ville hugge.
Torskene blev fanget på 130 meter vand, nogle 
af dem stod 30-40 meter fra bunden, så det var 
med at finde dem. De blev fanget på pirk med 
ophænger, eller medefiskeri, hvor agnfisken 
var en sej på 1. kg.
Kuller op brosme blev fanget fra 30 meter til 
100 meter, på pirke og ophængere.
De 5 helleflynder blev fanget på trolling, på 30-
40 meter vand. de blev alle fanget på Woblere.
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Rejse og pris
Rejsen til Røst, kan gøres på to måder, den 
nemme er at flyve, det er også det dyreste, og 
med en max bagage, på 25 kg. med håndba-
gage, er det ikke helt problemfrit, med de pirke 
og jigs i 400 grams klassen, vi skulle have med. 
Man kan også vælge at køre den lange vej 
derop. 1800 km. er der fra Høng, det tager 24 
timer nonstop. Fordelen her er, du kan have 
mere bagage med, og du ser mere af Norge.
Prisen for at flyve, er ca. 7300 kr. og i bil koster 
det ca. 5000 kr.
                                              Michael Jacobsen

Ole og Michael med brosmer på hhv. 3 og 4 kg.

Michael med helleflynder på 5,5 kg.
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Søndag 2/9 FERSKVANDSTUR (point 5)
 Alle ferske vande må benyttes, men skal du bruge en båd, skal du kontakte
 vores turleder for en evt. fordeling.
 Indvejning kl. 15.00 ved hytten ved Tystrup sø.
                      kl. 16.00 i klublokalet på Bredegade.
 Pris: 20 kr.
 Turleder:  Jes Hansen 58 38 52 93

Torsdag 4/10 SENIORAFTEN
 Så starter vi vinterens sysler, kom og vær med til at tilrettelægge
 de kommende torsdage, der vil finde sted i tidsrummet kl.19 til ca. 22.00.
 Skal vi lave fluer, høre om fiskerikontrol, opdræt- og udsætning af ørreder,
 lave fiskegrej? Det er op til dig!

Søndag 7/10 JAGT- og FRITIDSHUSETS CUP (UFV-Cup 95)
 Kystkonkurrence mellem de forskellige foreninger på Vestsjælland
 hvor vi kæmper om det det flotte ørredtrofæ, herudover er der individuelle
 præmier til de tre første i hver klasse.
 Hver forening kan indveje 10 fisk i klasserne ørred, torsk og fladfisk.
 Mød op og hjælp din forening med at vinde genvinde trofæet!
 Start: Kl. 0.00. Indvejning: Kl. 14.00-14.30 hos 
 Jagt- og Fritidshuset, Sorøvej i Slagelse (i gården)
 Pris. 40 kr.
 Tilmeldning: Jens O. Jensen 58 53 02 36/20 44 42 87.

Søndag 21/10 KYSTTUR (point 6)
 Så udløses spændingen om hvem der skal være årets pointmester.
 På denne tur er der frit fiskested, og der kan indvejes torsk, ørred og fladfisk.
 Efter indvejningen i klublokalet, får vi en sildemad og en dram, hvis der er
 interesse for det.
 Start: Kl. 0.00. Indvejning: Kl. 13.00 i klublokalet.
 Pris: 20 kr.
 Tilmelding: Jes Hansen 58 38 52 93

Søndag 2/12 KYSTTUR (fang en fisk og vind en and)
 Vi slutter året med den traditionelle kystturtur.
 Men husk at vi har ændret reglerne, således at det er den
 tungeste saltvandsfisk der  vinder! 
 Start 07.00. Indvejning: Kl. 12.00 i klublokalet.
 Pris: 20 kr.
 Tilmelding. Leif Nikolajsen 58 52 73 93.

Program for efterår 2007

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Lørdag 15/12 HAVTUR Storebælt 
 En konkurrence mellem Høng, Søværnet og Slagelse.
 Vi sejler fra Korsør havn kl. 08.00. Hjemme igen kl. 14.00.
 Der vil være præmier til største fisk, samt den forening med flest kg.
 indvejet fisk. Hver forening har 7 pladser.
 Pris: 230 kr.
 Tilmelding: Jes Hansen 58 38 52 93

Januar 08 BYMATCH Øresund
Dato ikke  Så er vi klar til den årlige ”herredyst” mellem Køge, Sorø og Slagelse .
fastlagt Henvendelse til: Jes Hansen 58 38 52 93

Lørdag 10/2  HAVTUR Øresund med Nadia
 Dysten står igen mellem Søværnet, Høng og Slagelse.
 Hver forening stiller med 8 mand. Afgang fra klublokalet kl. 04.30
 Hjemkomst ca. kl 19.00. Pris ca. 350 kr.
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Flot spejlkarpe på hele 9,4 kg fra Pederborg sø fanget af Thomas Haggren.
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Søndag 30/9 FLADFISKETUR 
 Fra Halskovmolerne, vi mødes ved klublokalet kl. 13.00
 Medbring selv rejer eller sandorm.
 Tilmelding til Michael Haupt på 40 62 52 09.

Søndag 14/10 KYSTTUR
 Vi prøver at tage ud til kysten og fange havørred.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 07.00, hjemkomst kl. 12.00.
 Husk waders.
 Tilmelding til Michael Haupt på 40 62 52 09.

Juniorprogram for efteråret 2007

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

En flot start på efteråret for juniorleder Michael Haupt, da han 3/8 fangede en flot opgangsfisk på 5,3 kg på flue.
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Foreningens pensionistture har i år været 
én stor succeshistorie, stor tilmelding, ja 
nærmest en venteliste har man måtte oprette, 
beretter turleder Jørn Wéden.
Store fisk er det også blevet til, både på 
aborre- og geddesiden, og ikke mindst den 
efterfølgende kulinariske frokost, tilberedt af 
Mogens Mogensen går der stort ry omkring.

Også selvom vejret indimellem har været 
både regnfuldt og blæsende har vores pen-
sionister taget det med godt humør, nu er det 
jo heller ikke så dårligt, at der er tændt op i 
kaminen når man kommer ind efter en dag på 
søen.
Så vi ses alle sammen igen til næste sommer, 
siger Jørn Wéden.

Glade pensionister med nogle flotte geddefangster. Det er mesterkokken Mogens Mogensen yderst til højre.

De hygger rigtigt godt…

Elmotor i Tystrup?
Bestyrelsen blev på et møde enige om, at vi 
skulle prøve at ansøge miljøministeren om en 
tilladelse til at anvende elmotorer i Tystrup, 
om ikke andet, så for vore medlemmer, der 
er pensionister. Det har nemlig længe været 
et ønske fra især vores ældre medlemmer i 
foreningen, da det efterhånden kniber med 
kræfterne. Som sagt så gjort, vi fik udfærdi-
get en ansøgning og sendt denne.
Svaret er nu kommet og miljøministeriet 
oplyser, at det er en sag, vi skal sende til 
fredningsnævnet, sammen med accept fra 
ALLE berørte lodsejere. Allerede der er sagen 
så godt som død, idet det vil kræve mange 

timer at indhente disse accepts og det er 
så godt som utænkeligt, at alle lodsejere vil 
tolerere denne ændring. Men selv om vi så 
skulle kunne indhente tilladelserne, er vore 
trængsler ikke slut her. Sagen skal så op 
i fredningsnævnet, hvor især Ornitologisk 
Forening samt Naturfredningsforeningen vil 
protestere voldsomt imod brugen af elmotor 
på søen. 
Jeg anser derfor sagen som død fra vores side 
og gør ikke mere ud af det. Men vi skal lade 
dette være en advarsel om, at foreslåede 
fredninger, der går imod vores interesser skal 
mødes med voldsomme protester og saglige 
argumenter. For lige så let det er at få indført 
en fredning/begrænsning, lige så svært er det 
at få den ophævet.                      Formanden.
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Ikke de store ting at berette om efter en meget våd sommer, dette vil forhåbentlig betyde, at vi får en 
fin opgang af gydefisk. Men det får vi jo nok at se, når projekt Vildfisk går i gang her i løbet af efteråret. 
I vores del af å-systemet skal en del af det øvre løb af Gudum Skovsø å renoveres i næste måned, helt 
præcis skal der oprettes 10 gydebanker og et sandfang oppe ved Dævidsrød.

Et eksempel på den megen nedbør, det er åen forrest i billedet!

Nye redningsveste
Vi har været så heldige, at den nye bank i 
Slagelse, Spar Nord, har sponseret 18 nye 
redningsveste.
Dissse, som primært er beregnet for forenin-
gens juniorer, vil blive placeret i hytten på ved 
Tystrup sø og i den nye grejkasse ved Tissø, 
ligesom der vil blive lavet en pulje til brug ved 
arrangementer ved andre fiskepladser.
Andre medlemmer og gæster er selvfølgelig 
også velkomne til at benytte, da der er flere 
forskellige størrelser at vælge imellem, og sik-
kerheden skal jo altid være i højsædet!
Pas godt på dem, og husk, de er ikke beregnet 
til at sidde på!
En stor tak skal lyde Spar Nord Slagelse og 
direktør Christian Borup Andersen.

Direktør Christian Borup Andersen overrækker her 
et par af de 18 redningsveste til næstformanden i 
Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn.

Nyt fra åerne
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SORØVEJ 9
HER KAN DU VIRKELIG SPARE PENGE



Syd- og Vestsjællands største
og billigste udvalg



Nu kæmpe fiskeafdeling


Samt Vestsjællands eneste
indskydningsbane



- EN OPLEVELSE I SIG SELV!
SLAGELSE

Sorøvej 9 • 4200 Slagelse • Tlf. 58 52 61 90

HUSK! Parkering lige foran døren

NÆSTVED
Købmagergade 11

4700 Næstved
Tlf. 55 77 55 56

JYDERUP
Stationscentret
4450 Jyderup

Tlf. 59 20 95 00



34

�������������������������

��������������������

����������������������
���������������������

���������



35

�������������������������

��������������������

����������������������
���������������������

���������
I perioden 27/4 til 4/5 2007 drog vi 3 forvent-
ningsfulde lystfiskere, Gert og Jes fra Slagelse 
og Kurt fra Korsør, til Norge, nærmere bestemt 
øen Hitra ud for Trondheim, for at dyrke noget 
seriøst havfiskeri i en uge. Vores fokus var 
rettet imod de store sej, som sammen med 
silden trækker ind i disse farvande om foråret. 
Egentlig ville vi gerne have været der 14 dage 
senere, hvor vi ville have været helt sikre på, 
at trækket ville være på sit højeste, men da alt 
var optaget i denne periode, tog vi en chance 
og bookede den før nævnte periode. Vel an-
kommet til Hitra Turistservice for indskrivning 
og afhentning af søkort fik vi at vide, at de 
store sej endnu ikke var kommet som vi ellers 
havde håbet, men at der blev taget masser af 
andre fisk. 
Okay, det skulle ikke slå os ud af kurs. Vi var 
trods alt kørt 1400 kilometer, så det var bare 
med at få det bedste ud af det. Så ned til 
vores lejede hus og pakke ud, hvorefter det 
gik videre ned til havnen med grejbokse og 
stænger. Ingen grund til at spilde tid med at 
hvile.
Til vores disposition havde vi en dejlig 24 
fods aluminiums fiskemaskine med 80 HK 
under dækket samt tanken fyldt med 300 liter 
brændstof, så det var bare med at komme 
i gang. Og der var masser af andre fisk end 
store sej. Dagene gik med fiskeri efter lange, 
torsk, lubbe og hvad der ellers måtte bide 
dernede i mørket. For det meste blev der 
anvendt bundmede tackel samt agnede pirke 
og fiskeriet foregik som oftest på 100 – 200 
meter vand. Turens højdepunkt indtraf dag 4, 
hvor vi lå i en rende imellem et undersøisk rev 
og land og hvor bunden for det meste bestod 
af sand. Tanken var, at vi ville prøve, om der 
skulle stå en helleflynder. I stedet fik vi et par 
pæne langer op til 5 - 6 kg. Dybden sagde 110 

meter, da Gert lagde sin stang i stævnen for 
at hente sin madpakke ved styrepulten. Da 
han havde en agnet pirk ved bunden, holdt 
han dog samtidig øje med stangspidsen. Lige 
som han skal til at åbne for maden, kommer 
der et par små nyk i stangen. Årh for f….., man 
har da heller ikke fred. Nå, op og give et solidt 
modhug. Og bang. Stangspidsen pegede bare 
direkte ned i vandet. Og så startede et verita-
belt tovtrækkeri ellers. De første 15 - 20 min. 
gik med, at Gert fik 2 - 3 meter line på hjulet, 
hvorefter han måtte give 4 meter tilbage. På 
et tidspunkt var han faktisk usikker på, om 
det ikke bare var et solidt bundbid han stod 
og hev i. Men efter 20 - 25 min. begyndte han 
at få lidt mere line ind og stille og roligt fik 
han kontrol over fisken. Så startede gætteri-
erne ellers på, hvad karlen måtte veje. Ud fra 

HITRA

Jes Hansen med en pæn brosme fra histra.
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fiskens opførsel var vi ikke i tvivl om, at det 
var en pæn lange, Gert havde fat i og gættene 
gik på 15 - 18 kg. Da fisken langt om længe 
dukkede op til overfladen med bugen i vejret, 
stod vi 3 målløse mennesker og kiggede på en 
mindre ”hval”, der lå 30 - 40 meter fra båden. 
Hold da kæ.. for en fisk. Gert fik stille og roligt 
trukket den store lange ind til bådsiden, hvor 
jeg med et rask tag gaffede den i underkæ-
ben. Så var det jo bare at løfte ”svinet” ind i 
båden, men nej. Med en hånd på rælingen for 
støtte og kun en arm til at løfte fisken, måtte 
jeg have hjælp af Kurt med gaf nr. 2. Så gik 
det og der udbrød da også vild jubel, da først 
den store fisk lå sikkert på dækket, og havde 
modtaget et par ordentlige bask i panden. 
Aldrig havde vi set så stor en fisk. De sædvan-
lige billeder ombord skulle selvfølgelig tages, 
men her kneb det også. Gert måtte have lidt 

hjælp til at løfte fisken fri af dækket, men det 
lykkedes da til sidst. Vel i havn udløste fisken 
da også paparazzi lignende scener, da de an-
dre lystfiskerturister, hovedsagligt tyskere, så 
den store lange. Det tog det meste af en halv 
time, inden vi kunne få lov til at komme ind i 
renserummet og få vejet og målt fisken. Og 
vægten var imponerende 33 kg. Længden var 
1,73 meter. En fisk, som Gert næppe glemmer 
og som vi andre altid vil have i baghovedet, 
når det ”nykker” dernede, for det kunne jo 
være……..
En pragtfuld tur, hvor vi havde godt vejr stort 
set alle dagene og hvor vi fangede i alt 13 
forskellige arter fisk. Såfremt det skulle inte-
ressere andre at komme på havfiskeri i Norge, 
kan det varmt anbefales at benytte Hitra 
Turistservice, da forholdene her altid er i top, 
både hvad angår boliger og både.          Jes.
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M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

TELEFON 58 37 23 85
www.info@ms-bien.dk

M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

TELEFON 58 37 23 85
www.info@ms-bien.dk

Deltager  18. mar 1. april 13. maj 20. maj 2. sept. 21. okt. I alt Placering
  Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6
Jesper Hansen 0 106 107 228   441 1
Kurt Nøttrup 0 125 97 215   437 2
Jesper Andersen  87 137 140   364 3
Kurt Nielsen  37 93 171   301 4
Jes Hansen 0 63 93 145   301 5
Jørgen Christensen 0 0 103 155   258 6
Peter Christensen 0 62  172   234 7
Robert Jensen 0  0 190   190 8
Jørgen Jensen 0 0 99 74   173 9
Jørgen Ankjærgaard 0  107    107 10
Per Jørgensen 0 0 103    103 11
Niels Andersen  0 89    89 12
Per Jensen 72 0     72 13
Jytte Andersen  0 0    0 14
Leif Nicolaisen 0  0    0 14
Thomas Nielsen  0     0 14
Kim Larsen  0     0 14
Jørgen Mose 0      0 14

Pointkonkurrencen 2007
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Pokaltilmeldte fisk 2007
Bækørred
26.03.2007 Gudum Å Bækørred 1,8 kg. Kim Stöckel
16.01.2007 Privat Å Bækørred 1,75 kg. Jesper Andersen

Regnbueørred, Å
06.02.2007 Privat Å Regnbueørred 3,6 kg.  Jesper Andersen
31.01.2007 Tude Å Regnbueørred 3,5 kg. Jørgen Christensen
19.02.2007 Serdrup Å Regnbueørred 3,25 kg.  Morten Kantsø

Regnbueørred, Kyst
12.04.2007 Storebælt Regnbueørred 4,35 kg. Bjørn Larsen

Havørred
06.02.2007 Tude Å Havørred 5,75 kg. Jørgen Christensen
01.04.2007 Storebælt Havørred 4,1 kg.  Michael Haupt
16.02.2007 Storebælt Havørred 3,25 kg.  Jørgen Christensen
03.08.2007 Tude Å Havørred 5,3 kg.  Michael Haupt

Torsk, kyst
25.04.2007 Storebælt Torsk 3,14 kg. Kurt Nøttrup
01.04.2007 Storebælt Torsk 0,6 kg. Peter Christensen

Gedde
31.05.2007 Tystrup Sø Gedde 9,25 kg. Morten Kantsø
03.06.2007 Tystrup Sø Gedde 8,9 kg. Christian Andersen
20.05.2007 Tissø Gedde 7,0 kg. Peter Christensen
06.06.2007 Tystrup Sø Gedde 6,7 kg. Jørgen Mose
24.05.2007 Tystrup Sø Gedde 6,5 kg. Finn Schou-Larsen
06.06.2007 Tystrup Sø Gedde 5,3 kg. Carsten Jeppesen
30.03.2007 Tystrup Sø Gedde 5,2 kg. Thomas Haggren 
01.05.2007 Tissø Gedde 5,1 kg. Jørgen Mose
16.05.2007 Tystrup Sø Gedde 5,0 kg. Jørgen Christensen

Aborre
20.06.2007 Tissø Aborre 1,112 kg. Jørgen Christensen
20.06.2007 Tissø Aborre 1,089 kg. Jørgen Mose
06.08.2007 Tissø Aborre 1,150 kg. Jens O. Jensen

Spejlkarpe
15.08.2007 Pedersborg Sø Spejlkarpe 9,400 kg. Thomas Haggren
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Lørdag afg. kl.   9.00 - 14.00
Søn- og Helligdage afg. kl.   9.00 - 16.00
Onsdag og Torsdag afg. kl.   9.00 - 14.00
Børn u. 14 år og pensionister (5 timer på hverdage)

Juli måned sejles også: kl.   9.00 - 14.00
Tirsdag og Fredag kl.   9.00 - 14.00
Børn u. 14  år og pensionister kl.   9.00 - 14.00
Fra den 26/12 - 31/12 kl.   9.00 - 16.00

Kaffe, pølser, fiskegrej kan købes ombord.

Anløbsplads:

CASPAR BRANDS PLADS
Mobiltlf. 40 31 43 18

- ta’ med



HØNG HANDELSCENTER

HØNG HANDELSCENTER
SLAGELSEVEJ 59 - TLF. 5885 1308

Vi har det rigtige grej
til lystfiskeren

Altid 20 forskellige
stænger på lager

DU BESTEMMER SELV 
PRISEN PÅ 

FISKEUDSTYR
Ved køb for
 1200,00 KR. –02%
 1500,00 KR. –05%
 1800,00 KR. –10%
 1200,00 KR. –15%

Vi har mange andre ting
Foder til husdyr
Foder til hobbydyr
Alt i tilbehør
Beklædning
Støvler
Træsko
Også i sikkerhed
Arbejdstøj
Sæber 
Legetøj
El-artikler
Værktøj 
Luftværktøj
Hesteudstyr
Fuglehuse
Gnaverebure
Behandlings artikler
Skruer
Søm
Beslag
Malerværktøj
Haveværktøj
Svejseværker
Højtryksrenser
Vandartikler
Hegnsartikler
Skadedyrs artikler
Trillebøre
Fodervogne
Hundegårde
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